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Amendement 226
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Overeenkomstig artikel 191 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie dient de Unie bij de 
voorbereiding van haar milieubeleid 
rekening te houden met de beschikbare 
wetenschappelijke en technische 
gegevens, de milieuomstandigheden in de 
verschillende EU-regio's, de mogelijke 
voordelen en nadelen van maatregelen of
het uitblijven daarvan, alsmede de 
economische en sociale ontwikkeling van 
de Unie als geheel en de evenwichtige 
ontwikkeling van haar regio's. Bij het 
ontwikkelen van een kostenefficiënt en 
passend beleid betreffende de chemische 
verontreiniging van oppervlaktewateren, 
met inbegrip van het herzien van de lijst 
van prioritaire stoffen, zoals bedoeld in 
artikel 16, lid 4, van Richtlijn 
2000/60/EG, dient rekening te worden 
gehouden met wetenschappelijke, 
ecologische en sociaal-economische 
factoren, waaronder factoren met 
betrekking tot de bescherming van de 
gezondheid. Hiertoe moet in de eerste 
plaats consequent het basisbeginsel dat de 
vervuiler betaalt, zoals opgenomen in de 
kaderrichtlijn inzake water (2000/60/EG), 
worden omgezet.

Or. de

Amendement 227
Christa Klaß
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Overeenkomstig het beginsel dat de 
vervuiler betaalt, dienen maatregelen ter 
vermindering van de emissies zo mogelijk 
al direct bij de bron te worden omgezet en 
niet pas als deze emissies reeds in het 
oppervlaktewater terechtgekomen zijn.

Or. de

Motivering

In het kader van de omzetting van de lijst van prioritaire stoffen moeten ook de diffuse en 
indirecte emissies in aanmerking worden genomen. Vele stoffen op de lijst komen niet direct, 
maar indirect in het oppervlaktewater terecht. Met het oog op een kostenefficiënte combinatie 
van maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater moeten de emissies in de gehele 
EU tot een minimum worden beperkt.

Amendement 228
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Voor een aantal stoffen voorzien 
MKN op basis van ecotoxicologische 
gegevens en overwegingen niet in een 
toereikend beschermingsniveau in het 
licht van de waarborging van de kwaliteit 
van voor menselijke consumptie bedoeld 
water dat uit oppervlaktewater wordt 
gewonnen overeenkomstig Richtlijn 
98/83/EG van de Raad van 3 november 
1998 betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water1, 
alsmede met het oog op de naleving van 
artikel 7, leden 2 en 3, van Richtlijn 

                                               
1
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2000/60/EG. Aangezien niet alle 
oppervlaktewaterlichamen voor de 
productie van drinkwater bestemd zijn, is 
het passender om, waar nodig, 
stringentere MKN op het niveau van de 
lidstaten vast te stellen.
___________________
1 PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32.

Or. en

Amendement 229
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Uit onderzoeken is gebleken dat 
geneesmiddelenresiduen risico's voor de 
aquatische omgeving kunnen opleveren.
Het is derhalve van belang deze kwestie 
nu reeds op Europees niveau aan te 
pakken in een streven naar een betere 
kosten-/batenverhouding. De evaluatie 
van het risico moet worden verdiept aan 
de hand van betrouwbare en op 
Unieniveau vergelijkbare 
monitoringgegevens. In dit verband moet 
het mechanisme van de toezichtlijst van 
onderhavige richtlijn het mogelijk maken 
gegevens te verzamelen die nodig zijn 
voor de toekomstige herziening van de 
lijst van prioritaire stoffen. Uit hoofde van 
artikel 16, lid 9, van Kaderrichtlijn 
2000/60 inzake water is de Europese 
Commissie bevoegd voor het uitwerken 
van een Europese strategie ter bestrijding 
van de watervervuiling door 
geneesmiddelen. In dat verband zal zij 
voorstellen indienen om de 
risicobeoordeling bij het op de markt 
brengen van deze moleculen te versterken 
en om de doeltreffendste maatregelen af 



PE500.412v01-00 6/48 AM\917996NL.doc

NL

te bakenen om de risico's tot een 
aanvaardbaar niveau terug te brengen.
Zij zal zich baseren op de 
gemeenschappelijke uitvoeringsstrategie 
voor de kaderrichtlijn inzake water, het 
Network of reference laboratories for 
monitoring of emerging environmental 
pollutants (NORMAN) en het 
gemeenschappelijk centrum voor 
onderzoek.

Or. fr

Amendement 230
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er is een nieuw mechanisme nodig dat 
de Commissie gerichte hoogwaardige 
monitoringinformatie verschaft over de 
concentratie van stoffen in het aquatische 
milieu en waarbij de nadruk wordt gelegd 
op opkomende verontreinigende stoffen en 
stoffen waarvoor de kwaliteit van de 
beschikbare monitoringgegevens niet 
volstaat om een risicobeoordeling op te 
stellen. Het nieuwe mechanisme moet het 
eenvoudiger maken om informatie te 
verzamelen in de verschillende 
stroomgebieden in de Unie. Om de kosten 
voor monitoring op een redelijk niveau te 
houden, dient het mechanisme te zijn 
toegespitst op een beperkt aantal stoffen, 
die op een tijdelijke toezichtlijst zijn 
geplaatst, en op een beperkt aantal 
monitoringlocaties. Het mechanisme moet 
echter wel representatieve gegevens 
opleveren die geschikt zijn voor het 
prioriteitsbepalingsproces van de EU. De 
lijst dient dynamisch te zijn, zodat nieuwe 
informatie over mogelijke risico's van 
opkomende verontreinigende stoffen in 

(17) Er is een nieuw mechanisme nodig dat 
de Commissie gerichte hoogwaardige 
monitoringinformatie verschaft over de 
concentratie van stoffen in het aquatische 
milieu en waarbij de nadruk wordt gelegd 
op opkomende verontreinigende stoffen en 
stoffen waarvoor de kwaliteit van de 
beschikbare monitoringgegevens niet 
volstaat om een risicobeoordeling op te 
stellen. Het nieuwe mechanisme moet het 
eenvoudiger maken om informatie te 
verzamelen in de verschillende 
stroomgebieden in de Unie. Om de kosten 
voor monitoring op een redelijk niveau te 
houden, dient het mechanisme te zijn 
toegespitst op een beperkt aantal stoffen en 
op een beperkt aantal monitoringlocaties.
Het mechanisme moet echter wel 
representatieve gegevens opleveren die 
geschikt zijn voor het 
prioriteitsbepalingsproces van de EU. De 
lijst dient dynamisch te zijn, zodat nieuwe 
informatie over mogelijke risico's van 
opkomende verontreinigende stoffen in 
aanmerking kan worden genomen en 
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aanmerking kan worden genomen en 
vermeden wordt dat stoffen langer dan 
nodig worden gemonitord.

vermeden wordt dat stoffen langer dan 
nodig worden gemonitord.

Or. pl

Amendement 231
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage V – punt 1.3.4 – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de tabel in Bijlage V, deel 1.3.4., bij 
deze richtlijn worden de tussenpozen voor 
de monitoring van prioritaire stoffen voor 
rivieren, meren, overgangs- en 
kustwateren telkens van één maand tot 
drie maanden verlengd.

Or. pl

Amendement 232
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende definitie wordt ingelast:
"natuurlijk achtergrondniveau": de 
concentratie van een in de natuur 
voorkomende en niet door de mens 
gecreëerde stof in het water;

Or. pl
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Amendement 233
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor oppervlaktewaterlichamen die 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, van 
Richtlijn 2000/60/EG door de lidstaten 
zijn aangewezen, stellen de lidstaten 
stringentere MKN vast voor die stoffen 
waarvoor de genoemde MKN niet 
voorzien in het noodzakelijke 
beschermingsniveau voor het waarborgen 
van de drinkwatervoorziening en in de 
naleving van de eisen van de leden 2 en 3 
van dat artikel.

Or. en

Amendement 234
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de stoffen waarvoor een MKN 
voor sediment en/of biota wordt toegepast, 
monitoren de lidstaten de stof gedurende 
ten minste een jaar in de relevante matrix, 
tenzij de technische kennis en het oordeel 
van deskundigen een andere tussenpoos 
rechtvaardigen.

4. Voor de stoffen waarvoor een MKN 
voor sediment en/of biota wordt toegepast, 
monitoren de lidstaten de stof gedurende 
ten minste eenmaal per jaar om de zes jaar
in de relevante matrix, tenzij de technische 
kennis en het oordeel van deskundigen een 
andere tussenpoos rechtvaardigen.

Or. pl



AM\917996NL.doc 9/48 PE500.412v01-00

NL

Amendement 235
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 4 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2 bis). aan artikel 4, lid 3, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"b bis) en geleidelijk wordt verminderd 
binnen de periode van een 
beheerscyclus."

Or. de

Amendement 236
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 5 bis
Controlemaatregelen

1. Voor stoffen die als prioritaire stoffen 
of prioritaire gevaarlijke stoffen zijn 
aangemerkt overeenkomstig Richtlijn 
2000/60/EG ziet de Commissie erop toe 
dat de in de toepasselijke EU-wetgeving 
vastgelegde controlemaatregelen worden 
genomen, waaronder:
a) voor stoffen die onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 vallen, verzoekt de 
Commissie overeenkomstig artikel 57, 
onder f), van die verordening het 
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Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) een dossier aan te leggen 
voor de mogelijke opname van de stof in 
bijlage XIV. Het dossier kan alleen 
bestaan uit een verwijzing naar een 
vermelding in bijlage I bij deze richtlijn.
b) voor die prioritaire stoffen en 
prioritaire gevaarlijke stoffen waar met 
name sprake is van een risico van 
emissies van geïmporteerde voorwerpen 
stelt de Commissie overeenkomstig artikel 
68, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 een beperking voor.
2. Voor stoffen die als prioritaire stoffen 
of prioritaire gevaarlijke stoffen zijn 
aangemerkt overeenkomstig deze richtlijn, 
en die onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 vallen, 
zien de lidstaten en de Commissie erop toe 
dat controlemaatregelen worden 
genomen, waaronder:
a) voor prioritaire stoffen zorgt een 
nieuwe beoordeling of verlenging van de 
autorisatie ervoor dat de emissies in water 
geleidelijk worden gereduceerd.
b) voor prioritaire gevaarlijke stoffen 
zorgt een nieuwe beoordeling voor de 
vervanging van de stof. Indien er geen 
alternatieven zijn, kan een in de tijd 
beperkte goedkeuring voor gesloten 
systemen worden verstrekt.
c) 20 jaar na de opneming van een stof op 
de lijst van prioritaire gevaarlijke stoffen 
worden alle goedkeuringen voor 
gewasbeschermingsmiddelen die als 
prioritaire gevaarlijke stoffen zijn 
aangemerkt, ingetrokken en mogen er 
geen nieuwe goedkeuringen worden 
verstrekt.
3. Voor stoffen die als prioritaire stoffen 
of prioritaire gevaarlijke stoffen zijn 
aangemerkt overeenkomstig deze richtlijn, 
en die onder het toepassingsgebied vallen 
van Verordening (EU) nr. 528/2012 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
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22 mei 2012 betreffende het op de markt 
aanbieden en het gebruik van biociden1, 
die van toepassing is vanaf 1 september 
2013, zien de lidstaten en de Commissie 
erop toe dat geen goedkeuringen worden 
verstrekt tenzij aan de in artikel 5, lid 2, 
van die verordening bedoelde 
voorwaarden wordt voldaan."

_____________________
1 PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

Or. en

Vervangt amendement 89.

Motivering

In de kaderrichtlijn water wordt bepaald dat het Europees Parlement en de Raad specifieke 
maatregelen vaststellen tegen de verontreiniging van water met individuele verontreinigende 
stoffen of groepen verontreinigende stoffen, en dat de Commissie voorstellen doet voor 
controlemaatregelen voor de geleidelijke reductie van emissies, lozingen en verliezen van 
prioritaire stoffen en in het bijzonder voor de stopzetting of de geleidelijke beëindiging van 
emissies, lozingen en verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen.

Amendement 237
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Aan artikel 7, lid 1, wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Deze beoordeling betreft voornamelijk 
de noodzakelijke inspanningen uit hoofde 
van artikel 16, lid 6, betreffende de 
doeltreffendheid van de maatregelen die 
de lidstaten uit hoofde van de artikelen 9, 
10 en 16, lid 8, van Richtlijn 2000/60/EG 
hebben ingevoerd."

Or. en
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Amendement 238
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend.

De Commissie dient om de 4 jaar verslag 
uit te brengen aan het Europees Parlement 
en de Raad over het resultaat van de 
periodieke herziening van bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG uit hoofde van artikel 
16, lid 4, van die richtlijn. Zij doet dit 
verslag, waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend. Bij het afleiden van 
de MKN-waarde voor individuele stoffen 
moet een onzekerheidsfactor van 100 voor 
mengsels worden geïntegreerd.

Or. en

Vervangt amendement 94.

Motivering

Het toevoegen van een extra onzekerheidsfactor is de meest pragmatische manier om bij 
ontstentenis van concrete kennis over de precieze samenstelling van het mengsel rekening te 
houden met combinatie-effecten. De bestaande onzekerheidsfactoren houden geen rekening 
met de toxiciteit van mengsels en het vaststellen van MKN voor afzonderlijke stoffen is niet 
logisch voor in de praktijk van alledag voorkomende complexe milieumengsels.

Amendement 239
Christa Klaß
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend.

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend. Bij de identificatie en 
in alle desbetreffende voorstellen wordt 
gezorgd voor samenhang met alle 
geldende autorisaties en beoordelingen uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
1907/2006, Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad, en de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. de

Amendement 240
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 bis – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Veel ubiquitaire, persistente, 
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bioaccumulerende en toxische stoffen 
worden van de evaluatie van de 
chemische toestand uitgezonderd, voor 
zover voor een van deze stoffen de 
geogene achtergrondconcentraties in het 
te beoordelen oppervlaktewaterlichaam 
boven de MKN liggen.

Or. de

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat vele stoffen op de lijst (metalen, 
hormonen, enz.), zij het in geringe mate, op natuurlijke wijze in water kunnen voorkomen. Met 
deze geogene achtergrondconcentratie moet rekening worden gehouden. Het eerste lid in het 
Commissievoorstel laat de doelstellingen en verplichtingen die zijn vastgesteld in artikel 4, lid 
1, onder a), artikel 11, lid 3, onder k), en artikel 16, lid 6, van Richtlijn 2000/60/EG onverlet.

Amendement 241
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) prioritaire stoffen minder intensief 
monitoren dan vereist krachtens artikel 3, 
lid 4, van deze richtlijn en bijlage V bij 
Richtlijn 2000/60/EG, op voorwaarde dat 
de monitoring representatief is en reeds een 
statistisch aanvaardbare 
monitoringreferentie voorhanden is voor de 
aanwezigheid van die stoffen in het 
aquatische milieu, die minstens een cyclus 
van zes jaar van een 
stroomgebiedbeheerplan bestrijkt.

(b) prioritaire stoffen minder intensief 
monitoren dan vereist krachtens artikel 3, 
lid 4, van deze richtlijn en bijlage V bij 
Richtlijn 2000/60/EG, op voorwaarde dat 
de monitoring representatief is en reeds een 
statistisch aanvaardbare 
monitoringreferentie voorhanden is voor de 
aanwezigheid van die stoffen in het 
aquatische milieu, die minstens een cyclus 
van zes jaar van een 
stroomgebiedbeheerplan bestrijkt. De 
monitoring kan slechts tijdens een 
eenjarige cyclus geschieden tijdens de 
door het stroomgebiedsbeheerplan 
bestreken periode voor de aquatische 
omgeving en wel om de drie maanden in 
water en eenmaal per eenjarige cyclus 
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voor de overige matrix, voor zover in de 
eerste zes jaar geen stijging van de 
concentratie van deze stoffen wordt 
vastgesteld en niets op een wijziging van 
de tendens wijst.

Or. pl

Amendement 242
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG* en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad**, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad***.

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 10
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG* en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad**, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad***.

Or. pl
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Amendement 243
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Er moet prioriteit worden 
toegekend aan de stoffen waarvoor voor 
de prioriteitsbepaling onvoldoende 
monitoringgegevens beschikbaar zijn. Bij 
het selecteren van de stoffen voor de 
toezichtlijst dient de Commissie rekening 
te houden met alle beschikbare informatie, 
met inbegrip van de resultaten van de 
prioriteitsbepalingsprocedure die in het 
kader van de huidige richtlijn wordt 
uitgevoerd, onderzoeksprojecten, de 
karakteriserings- en 
monitoringprogramma's van de lidstaten uit 
hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Vervangt amendement 110.
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Motivering

In het kader van de voorbereiding van deze herziening van prioritaire stoffen begon de 
Commissie haar selectie met een lijst van 200 chemische stoffen. De regelmatige 
gegevensstroom die met de monitoring van stoffen op de monitoringlijst wordt verkregen, 
maakt het proces van prioriteitsbepaling doeltreffender. Er moet rekening worden gehouden 
met bestaande monitoringgegevens, alsook met nieuwe wetenschappelijke resultaten. Het is 
goed gebruik te maken van bestaande gegevens die zijn gegenereerd in het kader van de 
voorbereiding van dit voorstel.

Amendement 244
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het vervolledigen en vervolgens, indien 
nodig, bijwerken van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst.

Or. fr

Amendement 245
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt tegen […] een 
eerste toezichtlijst op zoals bedoeld in 
lid 1.

3. De toezichtlijst, zoals bedoeld in lid 1, 
die de stoffen bevat welke reeds 
voorkomen op de lijst in bijlage II, wordt 
door de Commissie aangevuld tegen [ ... ] 
en vervolgens, indien nodig, bijgewerkt .
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Or. fr

Amendement 246
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt tegen […] een eerste 
toezichtlijst op zoals bedoeld in lid 1.

3. De Commissie stelt tegen […] een eerste 
toezichtlijst op zoals bedoeld in lid 1 op 
grond van een wetenschappelijk proces 
dat is gebaseerd op objectieve en 
transparante criteria waarbij de lidstaten 
en de belanghebbenden zijn betrokken.

Or. en

Vervangt amendement 132.

Motivering

Bij de selectie van stoffen voor de eerste monitoringlijst wordt gebruik gemaakt van 
objectieve criteria en rekening gehouden met de inbreng van alle betrokken partijen. Op deze 
manier wordt voorkomen dat stoffen die geen monitoring behoeven toch op de toezichtlijst 
komen en worden de kosten van onnodige monitoring vermeden.

Amendement 247
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten monitoren elke stof op de 
toezichtlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 
periode van ten minste 12 maanden die 
aanvangt binnen 3 maanden na de opname 

4. De lidstaten monitoren elke in de 
toezichtlijst opgenomen stof in 
geselecteerde representatieve 
monitoringstations over een periode van 
ten minste 12 maanden die aanvangt op de 
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van de stof in de toezichtlijst. eerste dag van het jaar en wel op zijn 
vroegst 6 maanden na de opname van de 
stof in de toezichtlijst.

Or. pl

Amendement 248
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten monitoren elke stof op de 
toezichtlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 
periode van ten minste 12 maanden die 
aanvangt binnen 3 maanden na de opname 
van de stof in de toezichtlijst.

4. De lidstaten monitoren elke stof op de 
toezichtlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 
periode van ten minste 6 maanden die 
aanvangt binnen 3 maanden na de opname 
van de stof in de toezichtlijst.

Or. fr

Amendement 249
Sabine Wils, João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager liggen 
dan eenmaal per jaar.

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager liggen 
dan vijf maal per jaar met een tussenpoos 
van ten minste 2 maanden.



PE500.412v01-00 20/48 AM\917996NL.doc

NL

Or. en

Vervangt amendement 141.

Motivering

Met het oog op kwalitatief hoogwaardige monitoringgegevens en betrouwbare resultaten voor 
het besluitvormingsproces in de toekomst mag de monitoringfrequentie niet lager dan 5 keer 
per jaar liggen.

Amendement 250
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten brengen binnen 18 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst en elke daaropvolgende 12 
maanden zolang de stof op de lijst staat, 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Het verslag bevat 
informatie over de representativiteit van 
het station en de monitoringstrategie.

5. De lidstaten brengen binnen 18 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst en elke daaropvolgende 12 
maanden zolang de stof op de lijst staat, 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Het verslag bevat 
informatie over de locatie van het station 
en de monitoringstrategie.

Or. pl

Amendement 251
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het volgende artikel wordt 
toegevoegd:
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"Artikel 8 quater
Specifieke bepalingen voor 

farmaceutische stoffen
Met het oog op de toepassing van artikel 
16, lid 9, van Richtlijn 2000/60/EG stelt de 
Commissie binnen termijn van 2 jaar een 
strategie vast ter bestrijding van de 
watervervuiling door farmaceutische 
producten. Deze strategie omvat met 
name:
- voorstellen om, indien passend, de 
inachtneming van de milieu-effecten van 
geneesmiddelen te versterken in het kader 
van de procedure voor het op de markt 
brengen van geneesmiddelen (Richtlijn 
2001/83, Richtlijn 2011/83, Verordening 
726/2004);
- een beoordeling van de risico's die 
verbonden zijn aan het voorkomen van 
geneesmiddelen in de aquatische 
omgeving en voorstellen om deze te 
verminderen;
- elementen die het mogelijk maken de 
kosten-/batenverhouding van de 
voorgestelde maatregelen te beoordelen.
Bij de vaststelling van deze strategie 
baseert de Commissie zich op het in 
artikel 21 van Richtlijn 2000/60/EG 
genoemde comité.

Or. fr

Amendement 252
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – deel B – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. In bijlage I wordt punt 3 van deel 
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B vervangen door:
3. De in deze bijlage vastgelegde 
milieukwaliteitsnormen worden 
uitgedrukt als totale concentraties in het 
gehele watermonster; uitgezonderd zijn 
cadmium, lood, kwikzilver en nikkel 
(hierna "metalen"). Voor metalen heeft 
de MKN betrekking op de opgeloste 
concentratie, d.w.z. de opgeloste fase van 
een watermonster dat wordt verkregen 
door filtratie over een filter van 0,45 μm 
of een gelijkwaardige voorbehandeling, 
hetzij, voor zover aangegeven op een 
biologisch beschikbare concentratie.
De lidstaten kunnen bij een vergelijking 
van de monitoringresultaten met de MKN 
de volgende factoren in aanmerking 
nemen:
a) de natuurlijke 
achtergrondconcentraties van metalen en 
de verbindingen ervan, wanneer zij de 
naleving van de MKN verhinderen, en
b) de hardheidsgraad, de pH-waarde of 
andere parameters voor de waterkwaliteit 
die gevolgen hebben voor de biologische 
beschikbaarheid van metalen waarbij de 
biologische beschikbare concentraties aan 
de hand van passende modellen van de 
biologische beschikbaarheid worden 
vastgelegd.

Or. it

Amendement 253
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"2 bis). Tegen ... * stellen de lidstaten de 
Commissie in kennis van de relevante 
maatregelen die zijn vastgesteld uit hoofde 
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van de artikelen 9, 10 en 16, lid 8, van 
Richtlijn 2000/60/EG om de emissies van 
prioritaire stoffen te beheersen en 
alternatieven en nieuwe technologieën of 
methodes voor de beheersing te 
bevorderen. In dit verband brengen de 
lidstaten met name verslag uit over de 
ervaringen met publiek-publieke 
partnerschappen, samenwerking tussen 
wetenschap en technologie, 
vervangingsplannen en economische 
stimulansen. Dit verslag moet openbaar 
toegankelijk zijn op de website van de 
Commissie tegen ... **.
_________________

* PB gelieve datum in te voegen: 3 jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn.
** PB datum invoegen: 4 jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 254
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – tabel – rij 41
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage X – tabel – rij 41

Or. pl

Door de Commissie voorgestelde tekst

(41) 52315-07-8 257-842-9 Cypermethrin

Amendement

Schrappen
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Amendement 255
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – tabel – rij 43
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage X – tabel – rij 43

Or. pl

Amendement 256
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – tabel – rij 46
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage X – tabel – rij 46

Or. fr

Amendement 257
Jolanta Emilia Hibner

Door de Commissie voorgestelde tekst

(43) niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

Hexabroomcyclododecaan (HBCDD) X

Amendement

Schrappen

Door de Commissie voorgestelde tekst

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-ethinyloestradiol

Amendement

Schrappen
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – tabel – rij 46
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage X – tabel – rij 46

Or. pl

Amendement 258
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – tabel – rij 47
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage X – tabel – rij 47

Or. fr

Amendement 259
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – tabel – rij 47
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage X – tabel – rij 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-ethinyloestradiol

Amendement

Schrappen

Door de Commissie voorgestelde tekst

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol

Amendement

Schrappen
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Or. pl

Amendement 260
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – tabel – rij 48
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage X – tabel – rij 48

Or. fr

Amendement 261
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – tabel – rij 48
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage X – tabel – rij 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol

Amendement

Schrappen

Door de Commissie voorgestelde tekst

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Amendement

Schrappen
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Or. pl

Amendement 262
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage – tabel – titelrij
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage – tabel – titelrij

Door de Commissie voorgestelde tekst

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Amendement

Schrappen

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nr. Naam van 
de stof

CAS-
nummer

JGMKN

Landopper
vlaktewate
ren

JGMKN

Andere 
oppervlakt
ewateren

MAC-MKN

Landopperv
laktewatere
n

MAC-MKN

Andere 
oppervlakte
wateren

MKN

Biota

Amendement

Nr. Naam van 
de stof

CAS-
nummer

JGMKN1

Landopper
vlaktewate
ren

JGMKN1

Andere 
oppervlakt
ewateren

MAC-
MKN1

Landopperv
laktewatere
n

MAC-MKN
Andere 
oppervlakte
wateren

MKN
Biota

__________________________
1 Voor oppervlaktewaterlichamen die worden gebruikt voor de productie van voor
menselijke consumptie bestemd water, stellen de lidstaten een stringentere MKN vast 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, alinea 1 bis van deze richtlijn. Tot de op deze wijze in 
aanmerking te nemen stoffen behoren de stoffen 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 29a, 29b , 36 en 
38.
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Or. en

Amendement 263
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 5
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 5

Or. de

Motivering

Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge veiligheidsfactoren 
gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, die ten dele ver onder 
het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een risico-/batenevaluatie alsmede de 
evaluatie van de uitvoerbaarheid. Bovendien bestaan voor de bepaling van zo lage 
concentraties geen uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 264
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 5
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

(5) Gebromeerde 
difenylethers

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Amendement

(5) Gebromeerde 
difenylethers

32534819 0,0005 0,0002 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Or. de

Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel niet voldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk en geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid.

Amendement 265
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 15
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 15

Or. de

Motivering

Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge veiligheidsfactoren 
gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, die ten dele ver onder 

Door de Commissie voorgestelde tekst

(5) Gebromeerde 
difenylethers

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Amendement

(5) Gebromeerde 
difenylethers

32534819 0,0005 0,0002 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Door de Commissie voorgestelde tekst

(15) Fluorantheen 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Amendement

(15) Fluorantheen 206440 0,1 0,1 1 1 -
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het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een risico-/batenevaluatie alsmede de 
evaluatie van de uitvoerbaarheid. Bovendien bestaan voor de bepaling van zo lage 
concentraties geen uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 266
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 15
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 15

Or. de

Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk en geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid.

Amendement 267
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 21
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

(15) Fluorantheen 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Amendement

(15) Fluorantheen 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Or. de

Motivering

Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge veiligheidsfactoren 
gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, die ten dele ver onder 
het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een risico-/batenevaluatie alsmede de 
evaluatie van de uitvoerbaarheid. Bovendien bestaan voor de bepaling van zo lage 
concentraties geen uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 268
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 21
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 21

Or. de

Door de Commissie voorgestelde tekst

(21) Kwik en 
kwikverbindingen

7439976 0,07 0,07 20

Amendement

(21) Kwik en 
kwikverbindingen

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

(21) Kwik en 
kwikverbindingen

7439976 0,07 0,07 20

Amendement

(21) Kwik en 
kwikverbindingen

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveaus liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Bovendien bestaan voor 
de bepaling van zo lage concentraties geen uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 269
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 22
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 22

Or. de

Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN 
ontbreekt een risico-/batenevaluatie, alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. De 
verhouding tussen het jaargemiddelde en de toegestane maximale concentratie moet coherent 
zijn. Dit is bij deze stoffen niet het geval. 

Amendement 270
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 22
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

(22) Naftaleen 91203 2 2 130 130

Amendement

(22) Naftaleen 91203 ? ? ? ? ?
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Or. de

Motivering

De waarden moeten worden verlaagd, opdat zij op de middellange termijn haalbaar zijn. De 
methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Het ontbreekt aan 
uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 271
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 35
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 35

Or. de

Door de Commissie voorgestelde tekst

(22) Naftaleen 91203 2 2 130 130

Amendement

(22) Naftaleen 91203 ? ? ? ? ?

Door de Commissie voorgestelde tekst

(35) Perfluoroctaansu
lfonzuur en zijn 
derivaten 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Amendement

(35) Perfluoroctaansu
lfonzuur en zijn 
derivaten 
(PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk en geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Bovendien bestaan voor 
de bepaling van zo lage concentraties geen uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 272
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 35
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 35

Or. de

Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. 

Amendement 273
Anja Weisgerber

Door de Commissie voorgestelde tekst

(35) Perfluoroctaansu
lfonzuur en zijn 
derivaten 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Amendement

(35) Perfluoroctaansu
lfonzuur en zijn 
derivaten 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 35
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 35

Or. de

Motivering

De voorgestelde grenswaarde voor het jaargemiddelde voor de MKN (JG-MKN) van PFOS is 
analytisch niet aantoonbaar. Het bewijs kans slechts tot 25 ng/l bij gereinigd afvalwater 
worden geleverd. Bovendien zou dan voor oppervlaktewater een striktere grenswaarde gelden 
dan voor drinkwater. PFOS is uit hoofde van Richtlijn 2006/122/EG reeds aan een uitgebreid 
toepassingsverbod onderworpen en mag in de EU nog slechts bij het galvaniseren worden 
gebruikt, omdat tot op heden bij deze techniek geen alternatieven mogelijk zijn. Het 
galvaniseren vormt in de EU een kleine, maar voor de industriële toegevoegde waarde 
belangrijke bedrijfstak.

Amendement 274
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 38
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

(35) Perfluoroctaansu
lfonzuur en zijn 
derivaten 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Amendement

(35) Perfluoroctaansu
lfonzuur en zijn 
derivaten 
(PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1
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Or. de

Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN 
ontbreekt een risico-/batenevaluatie, alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. De 
verhouding tussen het jaargemiddelde en de toegestane maximale concentratie moet coherent 
zijn. Dit is bij deze stoffen niet het geval.

Amendement 275
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 38
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 38

Or. de

Motivering

De waarden moeten worden verlaagd, opdat zij op de middellange termijn haalbaar zijn. De 
methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 

Door de Commissie voorgestelde tekst

(38) Aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Amendement

(38) Aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?

Door de Commissie voorgestelde tekst

(38) Aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Amendement

(38) Aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Het ontbreekt aan 
uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 276
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II– tabel – rij 41
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 41

Or. pl

Amendement 277
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 41
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 41

Or. de

Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 

Door de Commissie voorgestelde tekst

(41) Cypermethrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Amendement

Schrappen

Door de Commissie voorgestelde tekst

(41) Cypermethrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Amendement

(41) Cypermethrin 52315-07-8 ? ? ? ?
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die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Bovendien bestaan voor 
de bepaling van zo lage concentraties geen uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 278
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 41
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 41

Or. de

Motivering

De waarden moeten worden verlaagd, opdat zij op de middellange termijn haalbaar zijn. De 
methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Het ontbreekt aan 
uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 279
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 42
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

(41) Cypermethrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Amendement

(41) Cypermethrin 52315-07-8 ? ? ? ?
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Or. de

Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Bovendien bestaan voor 
de bepaling van zo lage concentraties geen uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 280
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 42
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 42

Or. de

Motivering

De waarden moeten worden verlaagd, opdat zij op de middellange termijn haalbaar zijn. De 
methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 

Door de Commissie voorgestelde tekst

(42) Dichloorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Amendement

(42) Dichloorvos 62-73-7 ? ? ? ?

Door de Commissie voorgestelde tekst

(42) Dichloorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Amendement

(42) Dichloorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Het ontbreekt aan 
uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 281
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II– tabel – rij 43
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 43

Or. pl

Amendement 282
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 43
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

(43) Hexabroomcy
clododecaan 
(HBCDD)

Zie voetnoot 12 in 
bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Amendement

Schrappen

Door de Commissie voorgestelde tekst

(43) Hexabroomcyclo
dodecaan 
(HBCDD)

Zie voetnoot 12 in 
bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Amendement

(43) Hexabroomcyclo
dodecaan 
(HBCDD)

Zie voetnoot 12 in 
bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG

? ? ? ?
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Or. de

Motivering

De waarden moeten worden verlaagd, opdat zij op de middellange termijn haalbaar zijn. De 
methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Het ontbreekt aan 
uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 283
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 44
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 44

Or. de

Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Bovendien bestaan voor 
de bepaling van zo lage concentraties geen uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 284
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 45

Door de Commissie voorgestelde tekst

(44) Heptachloor
en
heptachloorepoxide

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Amendement

(44) Heptachloor
en
heptachloorepoxide

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?
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Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 45

Or. de

Motivering

De methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 
veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN 
ontbreekt een risico-/batenevaluatie, alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. De 
verhouding tussen het jaargemiddelde en de toegestane maximale concentratie moet coherent 
zijn. Dit is bij deze stoffen niet het geval.

Amendement 285
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 45
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 45

Or. de

Motivering

De waarden moeten worden verlaagd, opdat zij op de middellange termijn haalbaar zijn. De 
methode voor het afleiden van de MKN wordt in het Commissievoorstel onvoldoende 
uiteengezet. Het gedeeltelijk of geheel ontbreken van gegevens werd hier met te hoge 

Door de Commissie voorgestelde tekst

(45) Terbutryn 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Amendement

(45) Terbutryn 886-50-0 ? ? ? ?

Door de Commissie voorgestelde tekst

(45) Terbutryn 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Amendement

(45) Terbutryn 886-50-0 ? ? ? ?
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veiligheidsfactoren gecompenseerd. Voor de op basis van berekeningen vastgestelde MKN, 
die ten dele ver onder het analytische detectieniveau liggen, ontbreekt een 
risico-/batenevaluatie alsmede de evaluatie van de uitvoerbaarheid. Het ontbreekt aan 
uniforme en geschikte analysemethoden.

Amendement 286
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel –rij 46
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 46

Or. fr

Amendement 287
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II– tabel – rij 46
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 46

Or. pl

Door de Commissie voorgestelde tekst

(46) 17alfa-ethinyloestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 n.v.t. n.v.t.

Amendement

Schrappen

Door de Commissie voorgestelde tekst

(46) 17alfa-ethinyloestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

Amendement

Schrappen
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Amendement 288
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 47
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 47

Or. fr

Amendement 289
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II– tabel – rij 47
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 47

Or. pl

Amendement 290
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 48

Door de Commissie voorgestelde tekst

(47) 17beta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 n.v.t. n.v.t.

Amendement

Schrappen

Door de Commissie voorgestelde tekst

(47) 17beta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

Amendement

Schrappen
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Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 48

Or. fr

Amendement 291
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II– tabel – rij 48
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – tabel – rij 48

Or. pl

Amendement 292
Riikka Manner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – voetnoot 13
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage I – deel A – voetnoot 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 n.v.t. n.v.t.

Amendement

Schrappen

Door de Commissie voorgestelde tekst

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

Amendement

Schrappen
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 Deze MKN hebben betrekking op de 
biologisch beschikbare concentraties van 
de stoffen.

13 Deze MKN hebben betrekking op de 
biologisch beschikbare concentraties van 
de stoffen. Voor zover het BLM (biotisch 
ligandmodel) niet voor de in een lidstaat 
heersende omstandigheden geschikt is, 
kan de lidstaat gebruik maken van de in 
deze richtlijn opgenomen MKN.

Or. fi

Motivering

De voorgestelde MKN zijn vastgesteld op grond van het BLM. Dit model is alleen geschikt 
voor binnenwateren waarin de omstandigheden overeenkomen met de referentie-
omstandigheden van deze methode. Tests van de methode in zeewater zijn nog niet 
voorhanden. Aangezien er in dezen nog aanzienlijke lacunes bestaan, moet de huidige MKN 
voor nikkel noch van kracht blijven en moeten de methoden voor het vaststellen van de 
biologische beschikbaarheid van metalen zo verder worden ontwikkeld dat zij overal in 
Europa kunnen worden gebruikt voor de meting van de biologische beschikbaarheid in de 
binnenwateren en het zeewater.

Amendement 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage II (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
BIJLAGE II bis

"BIJLAGE II
STOFFEN DIE ONDER ANDERE DIENEN TE WORDEN OPGENOMEN IN DE EERSTE 

DOOR DE COMMISSIE OP TE STELLEN TOEZICHTLIJST

CAS-nummer1 EU-nummer2 Naam van de stof

57-63-6 200-342-2 17alfa-ethinyloestradiol

50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol

15307-79-6 239-346-4 Diclofenac
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__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 EU-nummer: de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS) of de 
Europese lijst van stoffen waarvan kennis is gegeven (ELINCS).

Or. en

Motivering

Ethinyloestradiol, estradiol en diclofenac werden onderworpen aan een gedegen 
wetenschappelijk evaluatieproces dat niet alle wetenschappelijk vragen kon beantwoorden.
Nieuwe onderzoeksgegevens voor diclofenac konden bijvoorbeeld niet in aanmerking worden 
genomen. Het plaatsen van deze stoffen op de toezichtlijst zou de wetenschappelijk 
gemeenschap in staat stellen meer gegevens te verzamelen en een onderbouwd besluit te 
nemen.

Amendement 294
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage II (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
BIJLAGE II bis

"BIJLAGE II
STOFFEN DIE ONDER ANDERE DIENEN TE WORDEN OPGENOMEN IN DE EERSTE 

DOOR DE COMMISSIE OP TE STELLEN TOEZICHTLIJST

CAS-nummer1 EU-nummer2 Naam van de stof

57-63-6 200-342-2 17alfa-ethinyloestradiol

50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol

15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 EU-nummer: de Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS) of de 
Europese lijst van stoffen waarvan kennis is gegeven (ELINCS).

Or. en
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Motivering

Het is niet duidelijk welke concentraties van deze stoffen in het water in de gehele EU 
voorkomen, aangezien de Commissie slechts controlegegevens van 2 lidstaten heeft voor E2 
en van 3 lidstaten voor EE2. Er zijn meer gegevens nodig en DG SANCO verricht momenteel 
een onderzoek om de omvang van het probleem van de vervuiling van de bodem, water, enz. 
met geneesmiddelenresiduen vast te stellen – met inbegrip van de weerslag op de 
volksgezondheid.

Amendement 295
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage II (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
BIJLAGE II bis

"BIJLAGE II
STOFFEN DIE ONDER ANDERE DIENEN TE WORDEN OPGENOMEN IN DE EERSTE 

DOOR DE COMMISSIE OP TE STELLEN TOEZICHTLIJST

CAS-nummer1 EU-nummer2 Naam van de stof
1066-51-9 n.v.t. Aminomethylfosfonzuur (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazepine
57-12-5 n.v.t. Vrij cyanide
1071-83-6 213-997-4 Glyfosaat
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofeen
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
9029-97-4 231-175-3 Zink en de verbindingen daarvan
57-63-6 200-342-2 17alfa-ethinyloestradiol
50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol
15307-79-6 239-346-4 Diclofenac
__________________________
1 CAS-nummer: Chemical Abstracts Service.
2 EU-nummer: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS) of de 
Europese lijst van chemische stoffen waarvan kennisgeving is gedaan (ELINCS).
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